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Slow food er en global græsrodsorganisation, 
grundlagt I 1989 for at hindre lokale madkultu-
rer og traditioners forsvinden og modarbejde 
udviklingen af fast food kulturen. Slow food er 
siden grundlæggelsen vokset til at blive en glo-
bal bevægelse, involverende millioner af men-
nesker I mere end 160 lande – arbejdende på at 
sikre adgang til god, ren og retfærdig mad. Slow 
food er paraplyorganisationen med ansvaret 
for at lede hele bevægelsen. Denne udgøres af 
mere end 1500 lokalafdelinger og 2400 mad fæl-
lesskaber som når ud til millioner af mennesker 
hvert år.  

VORES MISSION
Slow Food promoverer mad, som er god, ren 
og retfærdig for alle: god fordi den er sund ud 
over at smage godt; ren fordi den er produceret 
med lav miljømæssig påvirkning, med dyrevel-
færd i mente; og retfærdig fordi den respekte-
rer producenterne og omdelernes arbejde. Slow 
Food er opsat på at forsvare vild og kultiveret 
biodiversitet såvel som landbrugs og produkti-
onsmetoder. 

VORES LØFTE
Efter den 7. Slow Food International Con-
gress, afholdt i Chengdu, Kina, i 2017, Slow 
Food fornyede dets struktur radikalt. Dette for at 
gøre organisationen mere åben og inkluderen-
de, ved at afprøve nye former for engagement 
og deltagelse. Repræsentanterne godkendte the 
Declaration of Chengdu, som bekræfter nødven-
digheden af at kæmpe for god, ren og retfærdig 
mad, indtil det er garanteret for alle mennesker 
på jorden. Mere specifikt, Slow Food forpligtede 
sig på at arbejde på 6 forskellige områder:

• Klimaforandringer, vores spisevalg, landbruget 
vi ønsker.

• Afrikas Slow Food og Terra Madre.

• Biodiversitet, viden fællesskaber og kulturer 
som vi vil forsvarer og støtte.

• Oprindelige befolkningers viden som en 
nøglespiller i løsninger til globale udfordringer. 

• Overførelse af visdom, adgang til viden, det 
brede universitet.

• Plastik i jordens økosystem: En trussel mod 
vores mad og helbred. 

Slow Foods mål er at reparere det ødelagte føde-
varer system ved at stile mod et uensartet land-
brugsøkologisk fødevarer system. For at opnå 
dette mål, arbejder vi for at: 
• Øge offentlig bevidsthed og ændre 

forbrugstrends, opmuntre mere bæredygtige 
diæter og forbrugsmønstre og arbejde for at 
ændre nuværende politikker; 

• Ændre fødevareproduktionen, promovere 
overgangen til en uensartet landbrugsøkolo-
gisk fødevarer produktion; 

• Ændre politikker angående fødevarer på 
internationalt, nationalt og lokalt niveau, 
forbedre fødevarepolitisk kohærens. 

For at fostre udvikling, arbejder Slow Food på 3 
handlingsniveauer: forbrugeruddannelse og 
bevidsthedsløftende kampagner, aktiv del-
tagelse i politiske dialoger, og feltarbejde.
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Slow Foods Terra Madre netværk samler aktive 
medlemmer fra fødevarer produktionen og di-
stributionskæden for at promovere bæredyg-
tigt landbrug, fiskeri og produktion. Netværket 
involverer 2400 madfællesskaber bestående af 
small-scale landbrug, avlere, fiskere, håndværke-
re, akademikere, kokke, forbrugere og ungdoms-
grupper fra 160 lande.  

Terra Madre repræsenterer en positiv globalise-
ring og giver en stemme til dem, som nægter at 
overgive sig til en industriel tilgang til landbrug 
og en standardisering af madkulturer. Sammen, 
erklærer madfællesskaberne at fødevareproduk-
tionen må indgå et harmonisk forhold med miljø-
et og sikre de traditionelle metoders kulturelle og 
videnskabelige værdi. 
Terra Madre Network arbejder med Slow 
Foods lokale afdelinger på et græsrodsni-
veau, for at øge deres evne til at levere god, ren 
og retfærdig mad. Forholdet mellem Terra Madre 
og Slow Food har udviklet sig og er intensiveret 
de seneste par år. Målet er nu at gøre dem til et 
stort mad-netværk.  

Terra Madre løber af staben hvert andet år. Der-
udover er der regionale/nationale møder som 
sker regelmæssigt rundt om i verden, en global 
dag for handling d. 10 december hvert år, og in-
ternationale projekter som involverer Slow Food 
og alle fødevaresystemets interessenter. Disse 
sammenkomster tilbyder medlemmer af netvær-
ket muligheden, for at diskutere og dele deres 
viden og erfaringer og vende tilbage til deres 
hverdag med positiv energi fra et internationalt 
fællesskab bragt sammen af en fælles vision. 

Terra Madre Salone del Gusto
Terra Madre Salone del Gusto er verdens vigtig-
ste event dedikeret til god, ren og retfærdig mad. 
Det er blevet afholdt i Torino, Italien hvert andet 
år siden 2004, og er organiseret af Slow Food, 
regionen Piedmont og byen Torino. I 2018 sker 
eventen d. 20-24 september. Dette års overord-
nede tema for den 12. Version af Terra Madre Sa-
lone del Gusto er  ”Mad for forandring”. Temaet vil 
bringe de forskellige dele af eventen sammen, fra 
konferencer til smagsworkshops til markeder og 
Terra Madre Forummer hvor landmænd og hånd-
værkere fra hele verden mødes. 

TERRA MADRE  
NETVÆRK
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Indigenous Terra Madre
Indigenous Terra Madre (ITM) er et netværk af 
oprindelige samfund, partnere og organisatio-
ner. Det voksede ud af det bredere Terra Madre 
netværk for at bringe oprindelige folkeslags 
stemmer frem i debatten om mad og kul-
tur, at institutionalisere oprindelige folkeslags 
deltagelse i Slow Food, og for at udvikle både 
regionale og globale netværk. Siden begyndel-
sen, har IFAD (International Fund for Agricultural 
Development) og The Christensen Fund støttet 
udviklingen af dette netværk. ITM events er ar-
rangeret i samarbejde oprindelige samfund og er 
afholdt i deres territorier med støtte fra partnere. 
Den sidste udgave af Indigenous Terra Madre blev 
afholdt fra 3-7 November, 2015, i Shillong, Meg-
halaya, Nordøst Indien. 600 repræsentanter for 
oprindelige samfund fra hele verden deltog for at 
fejre deres madkulturer og udvikle gode, rene og 
retfærdige fødevaresystemer. Den første udga-
ve af ITM fandt sted i 2011 i Jokkmokk, Sverige 
og blev organiseret af samerne. I dag involverer 
ITM tusindvis af mennesker i over 370 samfund 
og 86 lande rundt om i verden. Mere end 750 
oprindelige produkter er allerede en del af the 
Arc of Taste og oprindelige samfund arrangerer 
mere end 50 Slow Food Presidia. Mange op-
rindelige kokke er aktive i the Slow Food Chefs’ 
Alliance. 

Terra Madre Nordic
Terra Madre Nordic er det Nordiske Slow Food 
Networks sammenkomst for small-scale, høj-
kvalitets producenter, aktivister, akademikere og 
kokke. Den første version af dette event finder 
sted i København i 2018.
Målet er at starte en dialog på tværs af de nor-
diske lande, angående bæredygtig fødevarepro-
duktion og forbrug; skabe stærkere, dedikerede 
netværk; og oplive dialogerne om god, ren og 
retfærdig nordisk mad. 

Terra Madre Dag
Siden 2009 har Terra Madre Dag været afholdt 
årligt d. 10 december, for at fejre lokal mad rundt 
om i verden. Terra Madre dag bringer hele Slow 
Food netværket muligheden for at vise lokale 
produkter og producenter frem, og promovere 
bæredygtig produktion og forbrug i fællesskaber 
og blandt lokale beslutningstagere. Terra Madre 
Dag er en af de vigtigste kollektive internationale 
events som fejrer lokal mad. Hvert år tager mere 
end 100.000 mennesker, fra lande hvor Slow Food 
er aktiv, del i en serie af forskellige events fra mø-
der og debatter til picnicer og middage, film vis-
ninger, festivaler, gårdbesøg, og meget mere. 
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International Press Office
Paola Nano, Giulia Capaldi
+39 329 8321285
internationalpress@slowfood.it
@SlowFoodPress 
www.slowfood.com
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